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Сваки народ на земаљској кугли има своје приче које су се вековима 
преносиле с колена на колено, од једног нараштаја до другог, кроз многе 

генерације. Пчелица вам представља најпознатије бајке и митове из разних 
делова света. Намењене су почетницима у читању са жељом да им се 
уз адекватне илустрације приближе најразличитије културе широм 

Земљине кугле и да се упознају са традицијом других народа.
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Утом се код бабиних ногу однекуд створише мачка и пас, па почеше фрктати и 
режати на Ташу. Вештица се обрадова што ће имати девоjчицу за вечеру, па се 
злокобно искези. Уста су jоj била пуна гвоздених ружних зуба. Коса jоj jе била масна 
и сива, а руке квргаве. Њен криви дугачки нос сезао jе чак до испод браде! – Тражиш 
иглу и конац, jе ли? – нацери се Баба Jага.  
– Добро, даћу ти. Али прво мораш да ми очистиш колибу!

И тако зла вештица уведе Ташу у колибу и даде jоj метлу. Баба Jага оста напољу са псом 
и мачком. – Да ми одмах донесете грање за ватру – рече им. – А jа ћу да одем у шуму по 
кремен. Имаћемо девоjчицу у лонцу! – Кад чуше да ће бити вечере, пас и мачка одмах 
почеше у зубима да доносе суво грање на jедну гомилу.
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Таша jе кроз прозор колибе успела да чуjе шта jе вештица рекла животињама. – Ох, jадна 
jа, шта да радим?! – заjеца Таша. – Не желим да ме Баба Jага поjеде.. . – Кад, у истом часу, из 
њеног џепа проговори она малена лутка: – Онда даj ту шунку гладноj маци – рече лутка.  
– Она ће ти даље помоћи!
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